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ADALÉK A BOSZORKÁNYPEREKHEZ.

(Közli Kutner Flóris.)

(FolylHlás.)

m.

Eketscn az nap szettünk bizonyságot.

1) Tano. bzarka öergel. biti után azt uallia bgj hal-
lotta hogj iokan liiltak gjogitani Chepi Andrást azt tudgja
h°8Í cSlCZGr az felesegenek. giermek agjaban el ueszet uolt
tele ca mondotta, ez tanonak. hogj im szakállasra megj tálán
tudna Sigmondne koma aszoni errl valamit megh kérdette
tle es azt monta bgj az eper leuolet gieökerestöl assa föl
az iuo szerszámába . tartsa es arról igiek . kirl iuot is es megh
köniebedet. Heucsi Andrasne felöl azt mongja hogj. egiszer
az Matskasban ment uolna kaszalas korban, lattot két Aszont.
kinek égik Heucsi Andrasne uolt. az másik . Sállá Balasno
uolt . es hallotta heuesinetöl bgj ez az fii férfinak ualo es ez
Aszonnak ualo.

2) Tano. szarka Gcrgel. ifiabik. megh esküt azt uallia:
semmit sem tud.

3) Tano. Kicos Istuan: hiti után azt uallia bgj miucl
hogj 8 nekys megh uesztettek az lábát hcuesinere gianako-
dot hogj e rniata let uolna de bizoniossan nein tugja.

4) Tano. szarka János, hiti után azt uallia: semmit
sem tud.

5) Tano. Nikos Matiasne hiti után azt uallia hogj azt
hallotta Heuesi Andrasne felöl, hogj Boinak Hlesne az kezet
hatra vetuen. uesztogh fekveseben eijel oda ment. ragatta
kezet, nagj hahotat tsapuan.

6) Tano. szarka Gergelne
. megh esküt, hiti után azt
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uallia . Sigmond András no felül hallotta hágj tud bvös baio-

sagot hencsi Andrasne es hogj eper leuelet mondotta hogj

szögiének az mellie megh ueszerol.

7) Tano. Szarka Gcrgeli mostoha leania semmit sem tud.

8) Szarka Gcrgeli leania panna. hiti után azt uallia:

hallotta Sigmond Andrasno felöl hallotta hogj tud valami ba-

bonasagot. sommit sem tud egyebet

9) Szarka .Tanosnc. hiti után. hallotta mástól, hogy

Heuesi Andrasne tud ualami mesterségét, de B nemtugiamit.

10) Tano szarka Gergeline. hiti után azt uallia: semmit

sem tud.

11) Tano. Borarosnc. hiti után semmit sem tud.

12) Tano. Nikos Pál. megh esküt, hiti után azt uallia.

hogj azt hallotta hogj Chepi Andrásra az Apiatol marat az

tudomanj . egiebet semmit nem tud.

13) Tano. kontor István hiti utam azt uallia: semmit

sem tud.

14) Tano. Heuesi Fcrencz. hiti után azt uallia. semmit
sem tud.

15) Tano. Bari Pál hiti után azt uallia. semmit sem tud.

16) Tano. Szegics Lukats. hiti után azt uallia: azt hal-

lotta Bogár Jakabtól, hogj azt mondota heuesincnek. hogj

teged az faluban som küllene tartanj.

17) Tano. Beke Lazlo hiti után azt uallia: hallotta azt

hogj azt beszeltek heuesi Andrasne felöl, hogj tudna ualami

hituan mesterséget, de ö nem tugja mit.

Szarka Gorgeli leania panna azt is uallia hogj egiczer

heuesi Andrasnehoz ment volt cs az kissebik leania margit

azt mondotta, hogj Ania ara otfön az ördög tsukliaia kiért

igen szida az Antija.

18) Tano. Beké Miklós, hiti után azt uallia. hogj hal-

lotta heuesi Andrasne felöl, hogj tehenek hasznát cl tnnna

uennj. egiebet nem tud.

10) Tano. Ileucsi János, hiti után az uallia: semmit
nem tud.

20) Tano. Kelemen Mihalj . hiti után azt uallia . hogj

Heuesi Andrásáétól magatol hallotta azt. hogj égj korban Ni-

k<)3 Matias marhal uesztettek uolt el Heuesi András buzaiat.
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ki miat az falu eltt is forgatónak, megh ítélte az falu heue-

sínek az kart, kiben égj keresztest mégis adót, hatrais ma-

rat boDne es egjkor monda nekem. Milial Vram ezt en tsak

magadnak mondom, hogj abau uolttmk leaniostól. liogj megh

giogieitsuk az Nikos Istnan lábát, de hogj megh nem fizetek

az kart izenj akartam az leaníoimnalis SzilaBra de immár mi

nem giogicitiuk. hanem Bzenuegie azt mit talalt.

21) Tano. Bodo Janosne hiti után azt nallia, hogj az

heuesi Andrasne mikor az liclet peörlöttek tölök 3. hallottnak

az temetcscben ualo földet 3. marokkal uetetet az loaniaual.

Is megh midn Visra ualo erletes buzanak az szalmaiaban

el uitelet az leaniaual. katnsal . es azon leania az haiat len

nieöucskor az mebeknek ki iaro bkokban niomta. mire ualo

uolt azt maga tugja.

22) Tano. Tapoez Mihalne . hiti után azt uallia hogj egi-

kor el ueszet az teheneinek haszna es Búinak Illesne mon-

dotta nelcj hogi negiedik az haza hozatok az ki el uette az

teheneid hasznát, negyedik ház pedigh heuesi András haza oda.

23) Tano. Bodo János, hiti után. azt uallia hogj az he-

uesi leania az 5 uiclienek is baiaual he dugta az kiiarolikat.

azt is hallotta, hogj az temetésrl, egiegi marok földet uite-

tet. Azt is hallotta hogj az leania heuesinenek margit az Te-

metésnél. az Bereczk János teheneit, farkoknal fogua mind

megh rángató, az Anniais ot uolt.

24) Tano. Tapoez. Albert hiti után. azt uallia hogi az

battiatol Lasslo Andrástól azt hallotta hogi sz. Gicörgj nap

taiban, mezei felen forgodtanak heuesine másod magaual. az

maga Vdvaran. az barom közeftt. de mire ualo uolt. maga

tudgia.

25) Tano. Tapoez . Mihalj . hiti után . azt nallia hogj ez

niaron. teheneinek el nettek uolt az haznat. es Bainak Illesne

azt mondotta hogj heuesine feite megh.

26) Tano. Bugar János hiti után. semmit sem tud.

27) Tano. Sállá Balasne, hallotta bogi tudomannios az

Chcpi András hcucsincis . hogi tud halottá . es azt is hallotta

mikor füvet szakaztot. azt monta fén Istennek neuc-

ben kereslek es Isten kedueiert szakaztlak.

28) Marton Mihalne. hiti után azt uallia: semmit sem tud.
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29) Tano. Marton Mihal semmit sem tud.

30) Tano. Bari Paine semmit sem tud.

31) Tano. Balnak Illesne hiti után azt uallia. semmit

sem tud.

32) Tano. Fodor Margit hiti után azt uallia. semmit

sem tud.

33) Tano. Neöineös Pál leania Eörsike semmit sem tud.

34) Tano. Nömös Pál semmit sem tud.

35) Tano. Beké Simonne. heuesinere hallotta liogj gia-

nakodtak heuesinere. a kinek ualauii niaualiaia nit.

36) Tano semmit sem tud.

37) Heuesi peter hiti után azt uallia hogj eö semmit

nem tud.

38) Tano. Gróf Miklós . hiti után semmit sem tud.

39) Tano. Czelle Benedek hiti után semmit sem tud.

40) Tano. hiti után azt uallia, mikor az házon peöröltek.

akkor igen futottak Sigmond Andrásáéhoz
,

egjohet semmit

nem tud. (Az egész vallomás ki van törölve.)

41) Tano Sipos Mihalj . hiti után . semmit sem tud . cgie-

bet. hanem égjkorban az. Giörgj nap tajban. azt latta hogj

mikor ki hallottak uolna reguel az tsordat. tahat penetet (?)

lapátot az kapuban áltál nioito eö maga
. j . imegben uolt ha-

ladon föuel Heuesine riuogata az Vrat monduan. mást haicsad

mert senkit nem latok mást az Vczaban.

42) Tano. kis András, hiti után . heuesi Andrasne felöl

.

azt tugia mondani, miuel hogj az ház miat peörlettenek he-

uesi Andrással az id alat két giermekiy lettének az ö féle-

ségének halna, es minthogy tsaplar uolt . ugian iol tartotta

égjezer, kerte Istenért heuesinet, az Istenért, hogj ha uala-

mit tud ne hagja az feleseget ugi el ueBzni es giermekit halua

szülni. Arra azt mondotta, hogj hoz megh András Vram sem-

mit ne feli immár ezután . mert semmi niaualaia nem leszen

es ezután epen szüli giermekit mint más Aszoniok es szépén

megh hiszik . eö maga is tsak az mit enni küldeök azt megh

égj. ne felien semmit.!

43) Tano. Sipos Mihalne. hiti után semmit sem tud.

44) Tano. Gróf Miklosne . hiti után semmit sem tud.

45) Tano. Heuesi Ferenczne. hiti után Bemmit sem tud.
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4G) Tano. Faior János semmit sem tud.

47) Tano. Bugái István semmit sem tud. egiebet hanem

mint hogj az Apianak igen fait az szeme kerdette tle mint

nan eötaein az Apad mondani bizoni igen nehezen uan az

szemciuel, arra monda, hogj had gieiitreögiek mert mindel-

teg uala uolt az nagj iregisegh.

48)

. Tano. Farkas Peterne hiti után azt uallia : heuesine

hallotta azVratol hogj az lapáton pemeten hajtottak ki heue-

sine az teheneket.

49) Tano Farkas peter hiti után azt uallia. heuesine fe-

ll. hogj az más szent giörgi napban, lattá hogi heuesine az

Asagon pemeten haitotta kj az teheneit.

50) Tano kontor Giurko . semmit sem tud. .Ezen tano

azt is uallia hogj hallotta liogj. sz. Gtieörgi napúm az tehénre

föl . ugrót . es az után az saitart az fciekhez uerte . es . far-

koknal uisza rangatta.

51) Tano. Mikos Peter. hiti ntan semmit sem tud.

52) Tano szabó Istuán . semmit nem tud hanem azt mit

az eÖtuenedík tano uallia heuesine fell is ugj tugia.

53) Tano Nagj Marton semmit sem tud.

54) Tano Paior Jauosne hiti után azt uallia: hogi Bari

Palnet hitta heuesine búza irtanj es nem ment. tahat az gier-

meke inegh betegeit es mégis holt azon betegségben, giana-

kodot Heuesinerc erette . azt íb hallotta hogj égj Dániel szolga

legeni pcörölt Yegh pallal . azt mondottak, hogj valahan. he-

uesine forogh nem uesztik ot el az peört.

55) Tano Paior Istuanne hiti után semmit sem tud.

56) Tano Bereczk Janosne hiti után egiebet nem tud

hanem az Bereczk Miklósnak mostoha leaniaban hogj az go-

nozok benne uoltak. az fördöbeöl . azt mondotta heuesinenek.

hogj te eördögh uagj mise palis az töbit nem mondhatok,

tessek ezen uilagon az en niomorusagom.

Beke Simonne azt is hoza teszi az eö unllasahoz, hogj

igen fait az feie. es miuel hogj az Takats Benedek a ki ház-

ban mást lakik, azt mondotta heuesine hogj menj ki'tsak

abol az házból, nem fai az feied. hanem tsak az köniued

tsurogh . cs. j. fazék Vad körtuelt adót. azt háttá hogi megh

E-i könyvtál- digitalizált dokumentuma



224

egjem azt es tehen ganebaa es tsuz borsóban mosd az fele-

det es megh giogiul.

57) Tano. Nikos Istuannc semmit sem tud.

58) Tano. Bereczk Miklosne semmit sem tud. egicbct

hanem Valamit Bereczk Janosuc mond ennek az leania felöl,

eö is ugj hallotta hogj eördögnek monta heuesinct.

59) Tano katus Aszonj liiti után. semmit sem tud.

GO) Tano Bereczk János biti után azt nádin: heucsine

Andrasne felöl, ualamint. mondot felesego.

61) Tano. Nikos Istuan hiti után egikorban Farkas Mi-

halt szolgálta . es . égj szolgaia Török Gergeli neu, ment oda

ez tano szallasara cs kert lentset tle, monduan hogj az

Aszoniom heuesi Andrasne Almát hoz cs álmát adok erette.

megli szíttá az legent monduan . hogj en cgiebkor sem loptam

az gazdat megh
,
im ugj tsaplak arczul . Azonban heuesi An-

drasne az maga kertébl ieöt be es mondotta neki te aszoui

miért küldöd az szolgádat máshoz es lopni taneitacz mást uele.

arra monda, hiszem te magad igerted. mondotta ez tano hogj

hazuez . mert nem Ígértem az alton hogj be ment monda osz-

tan. no uesztegj tsak te rósz. mind eltigh reá emlekezel te

megh erre. azután osztan az lábát nem tugia mi lölte csak

ugian az után ualo pünkösdben, de. 18. tsontot vetet az kire

szamot tartót, mást is megh laczik az hele es az esztendt

sem tölthette ki miata: az földes Gergelnc mikor kinlodot. es

eördögnek mondotta heuesinet ez is ugj hallotta mint az

több tanok.

Paior Jauosne ruegh ezt ol felette uolt. hogj egikor

betegli uolt uolna heuesine. Mikos Josane mondotta megh
megh nem hal. azért betegeskedik hogj mikor kedue nincs

az elmeneshez megh rangatiak az ért betegeskedk.

62) Tano. Baior Istuan. semmit nem tud. hanem, az

mint eördögnek mondotta az. húga henesinet euis ugj hal-

lotta mint Bereczk JanoBne.

63) Tano. Farkas Istuan, hiti után. azt ualiia: semmit

sem tud.

64) Tano. Kacz peter szolgaia: paior András, semmit

sem tud.

65) Tano. Mikos Pál ifiabik hiti után azt ualiia hogj hal-



m
lotta Heuesine felöl, hogj Bogár Jakabnak tehene megh bor-

iazot es el futót, nagj riua heuesine Vduarara , az után aztan

mind boríastol megli holt el szaraduan az tehen. kiért heuc-

sinere uetet bugar Jakab.

Aztis hallotta ezen tano Lógj égj korban tsak égj imeg-

ben ki hajtotta az disznókat heuesine es az búzák közöt iar-

uan. megh uizescdct az mge allia es. ithon megh fatsarta.

aban az uizben az tésztában töltt eB igen megh szaporodót

tsak nem ki futót az teknieöbölis
,

az lapáton ki haitot tehe-

nek dolgát eöis ugj hallota.

66) Tano. Heuesi Istuan. hiti után azt uallia: semmit

sem tud.

67) Tano. kis András szogaia: heuesine. 6. penzcucl

unit adós heuesine kerte tle es az leaniaual kerestette az

ladabaun , el döitöt. 2. fazék teiet. az leani&is eötct szíttá

erette . az után a2 laba fait ki miat hcuesinero gyanakodott.

68) kis András, hiti után azt uallia, gianakodot heue-

sinere áss giermeki el uesztcscrt.

69) Tano Lazlo Andrasne . hiti után . hallotta hogj he-

uesinc értt uolna. gicrmekekre olvasni.

70) Tano. Boko Janosnc . semmit sem tud.

71) Tano. Hcucsi pcternc. mikos mntias túrnak az laba

megh ueszeseert. gianakodot. heuesi Andrasnera.

72) 73) Tanok. Szalai Bcnedekne es Szabó Mihalne

.

azt ualliak . cgj madi Aszóntol hallotta mivel hogj az Yra.

igen gonoszul uolt. azt mondotta hogj menj oda tsak heuesi-

nehez, es kérjed bizoni megh tugia giogieitani. Kerto. de azt

mondotta, hogj az töli fa leuelet föze es annak az leueben

föreösze.

74) Tano Kontor Balintne semmit sem tud. 3emmit

sem tud.

75) Tano Heuesi Istuanne. semmit nem tud. semmit.

76) Tano Kelemen Mihalno. földes Gergeline hogj eör-

döghnek monta heuesinet. Kelemen Janosne latta heuesinet

hogj nagj lustoson iöt be es az ruhaiat megh fatsarta:
Tót Giörginetl hallotta, hogj Tapoez Benedek ablakian men-
tek be az Aszoniok, kik közöt heuesine is ot uolt. es az

giermek fördieben mosakottak.

15



17) Tano. Gaso Istuanne semmit sem tud. lieuesine fe-

löl azt hallotta, uiiucl hogj az Mikos Matias fianak gonoszul

uagjon az laba azt mondotta hogj agigli megh nem giogjul

ualamigh cl nem ueszi az cn Icaniaraat. azt is hallotta hogj

8 nála uolna az etetnek diszletj,

78) Tano. Lazlo Istuanne, hiti után semmit sem tud/
hanem hallotta azt Tapocz Benedektl . hogj az mint az töb

tanok megh uallak . heuesi Andrasne negied magokai he men-
tenek. kik ezek uoltak. Heuesi András, es felesoge es az,

2. leania, ot az fürdben megh Rjreödtek. cs az után az

Aprókat ki rakta az Ablakon
,
utol . az Aszonj ment ki . Giör-

kene is azt uallotta hogj mikor egikor giermeke akart lennj.

tahat ciciben ment de semmit nem artiiatot nckj.

79) Tano. Beke Andrasne. hiti után. semmit sem tud.

80) Tano. Chelle Benedekne. hallotta hogj Chopi Deö-
mötör, az lianak Andrásnak háttá uolna az e tudomanjat

egiebet semmit sem tud.

81) Tano. Farkas Halas, semmit nem tud.

82) Tano. Beke Simon . semmit sem tud.

83) Tano. Gaso Istuan . semmit sem tud.

84) Tano. Kozma János, semmit sem tud. hanem azt

hallotta heuesi Andrasne fell hogj tudna az tehenek haszna
el uetelehez.

8fi) Tano . Kacz Peter felesegestöl egjorant . semmit nem
tudnak, hanem másoktól hallottak hogj bü baiolashoz tudna
heuesi Andrasne.

86) Tano. Kauz Janosne. semmit sem tud.

87) Tano . Farkas Balasne semmit sem tud.

88) (Tanú bízonsága hiányzik az eredetiben.)

89) Tano . lukats Istuan hiti után . semmit sem tud.

90) Tano. Jarfas Giorginc semmit sem tud.

91) Tano. Kozma Janosne. hiti után semmit sem tud.
hallotta azt. hogj mikor kouats Janosne giermek agiban fe-

küt. heuesi Andrasne oda ment uolna es az niakara ugrót es

ugj raszta megh. azt is iiiongia hogj. magais igen betegh.

uolt es oda ment heuesi Andrasne es azt mondotta hogj nem
tsoda hogj betegh vágj mert az feied ueleiet ki uetek. az
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tavuk hogj tsak igis uagj osztan maga adut füvet es aban

mosta az feiet.

Azt is hallotta Gaao Istuanne hogj Farkas Gieörgine

leania oda ment uolt. heuesinehez es az két halankiarol cl

niertek az haiat es az Esztrcliban giugtak. oda

ment Farkas Giergine kerdette miért tselekettek azt az Ö le-

anianal. osztan ki nerte heuesino az ö Vduararol.

92) Tano. Lukats Istnanne hallotta hogj Chepi An-

drás ertene az giogieitashoz . cgiebet semmit sem tud.

93) Tano. Takats János, semmit sem tud.

94) Tano. Farkas Balas szolgaia semmit sem tud.

95) Tano. Farkas Leörincznc semmit sem tud.

96) Tano. Somogj Ferenczne semmit sem tud.

97) Tano. Somogj Mifclosne semmit sem tud.

98) Tano. Somogj Miklós semmit sem tud.

99) Tano. Somogj Jakab semmit sem tud.

100) Tano. Bereczk Jakab semmit Bem tud.

101) Tano. paior Mihalj semmit sem tud.

102) Tano. Bereczk Miklós Bemrait sem tud. az mostoha

leania felöl azont uallia mint Bereczk Janoene.

103) Tano. Farkas Lörincz semmit nem tud.

104) Tano. Mikos Josane, semmit sem tud. hallotta azt

Albert prédikátor felöl. hogj egiezer reá ment uolna eijel

Sigmondne es el akarta uinnj: más nap kerdette tle miért

édes komám aszonj . hogj ez eijel cl akartai uinnj , el tagatta.

hogj nem uolt ot.

105) Tano. az htrone kouats Janosne. azt uallia

hogj megh fogtak uolt az Vrat Tíovats Benedeket azt mon-

dotta Sigmondne hogj ne fellien adigh rnigh az ö felek fön

Al. azt is tnongia. hogj égj korban mikor giermek agjbau

feküt uolna: neminemö dologért rcaia haragút uolt. II e u

e

b i

András ne és megh feniegette uolt. ezt is hoza teszi az bi-

rone kouats Janosne. hogj Tapocz Benedektl es felesegetöl

magok szaiabol hallotta azt hogi egikor Heucsi András fele-

segeuel. es. 2. leaniauol. eijel iaro módra it Eketsen be
reöpöltek az Ablakon, es ot égj kad íördö uolt. kiben

kémemen mosakottanak es az után az lcankait ki rakta az

Ablakon . azok után az maga Heuesi András utolszor az fe-

15*
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lesegc i'uope öltek ki az Ablakon. Annakutanna égj el
alomkor eijeli iaro állap atban ide löt az hazakban es az

Arczaiara tette heuesine az kezet, ö is ugian azon maga

Arczaian megb tapasztalta lieuesinenek az kezet,

azt tutta hogj az Vra niuit hoza. Kerdete mit akar. az Vra

penigh hoza nem niuit. Annak utanna. osztan. annira let

dolga, hogj semmit nem bírt magaual. hanem Vtskordi
Anna kente osztan. es ngj konniebedet megb. az mondotta

osztan hogj heuesine Vja nioma az, Albert prédi-

kátortól eö is hallotta hogj be ment uolt Sigmondne az

8 Ablakian. uegre osztan igen fait az feie az prédikátornak.

106) Tano az biro kouats János, mindenben azont

uallia mint az felesege.

107) Tano. Jarfas Gieorgj hallotta az Takats Benedek

szolgalatot, hogj lattá hogj az Asagal megh szurkalta heue-

e iné az teheneit es torkoknál fogua megh rangatta.

Anno 1627 die 20 Febr. szettünk bizonsagot Alsó geleren.

1) Tano. Czompo Matias hiti után nzt uallia. semmit

sem tud.

2) Tano. Horuat Istuan. hiti után azt uallia hogi az

leanit mikor megh uesztettek uolt . Lakra ment uolt C h e p i

Miklóshoz es Andráshoz, kerte ket hogj ne hadnak

ha mit tudnának . lennenek segetsegel . az giermekinek. C h ep i

András mondotta hogj eö nem tud semmit, ugj uagjon hogj

az Apám eleget tudót, es halain oraian. nekem h&gja uala

felis ueazem való . de azt monda, hogj nem uagj te elegh

ahoz. Lazlo peterne. felöl azt tugja hogj mikor Markhazi

megh akarta uolna konkolinet fogni . ide iöt es azt mondotta,

hogj edes Anna azonj totsabol tengert nem köllcne tsinalni,

mert az Ásza fa mellet az niersis megh egh.

3) Tano. Matias Jakab hiti után azt uallia, hogj Vas

Gergelinet eö nem latta hogj az buzaban iart uolna es
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harmatot szedet uolna. hallotta azt hogj Chepi Deö-
meöteör az fiainak háttá az tudomant. hallotta hogj

Y'yhcli Hintene is tudna tehenek hasznát, hallotta hogj

Veörcös Peterneuel laknék Lazlo Pál Simon Fcrcncznel latta

hogj megh heuetet patkóra feite az tehenet.

4) Tano. Beödök János, hiti után azt italba . hogi Sí-

pos Mihailtl hallotta hogj Lazlo Pál Veörös peterneuel gono-

szul élne. Szabó Petemet latta hogj szent giörgi

nap estén az süt lapatal kemenien pállotta az te-

heneit ki az Vd varról os has kötelet n is élt e tét az

tehenei szaruan. égiebet nm tud

.5) Tano. Seregh Matias hiti után semmit nem tud cgie-

bet. hanem hallotta azt hogi Chepi András tud efele mes-
terséget. Lazlo petéméhez hallotta hogj az istudna ná-

lam ít efele mesterséget. Vas Benedektl hallotta hogi Sza-

bó Peterne is nozeüue let. Matias Jakab felöl soha nem
hallót sem latot semmit.

6) Tano. Szabó János hiti után semmit sem tud egie-

bet hanem azt hallotta hogj Igazin pal uole. lakik Verös Pe-

terneuel.

7) Konkoli Mi hali hiti után semmit sem tud egicbct ha-

nem Fonis Andrasne küldt uele ualami keneöt az fele-

segettek az néma Hatol. Lazlo Peterne tugia hogiigon nchez-

lette mikor az teic meló! az tüzet masok el uittek.

8) Tano. Szabó Peter hiti után semmit sem tud. uas

Gergelino felöl hallotta Hogj tndakos uolna. Simon Fe-

renezne felöl azt mongja. hogj az maga felesege más Aszo-

niokkal it a Mark Lukacs kuttian mOBtanak oda ment Matias

Jakab hozzaiok es azt mondotta hogj: eö ment uolna szent

Gieörgj nap estin hainalban. az hoszui szer földeken es

latta hogj Simon Fcrencznc az búzákon Vonkota az lepe-

dt es korsóban fatsarta, Lazlo palt hogj Veörös peterneuel

laknék, hallotta: azt is latta szemetiei. hogj Vyhcli Mathene

egjezer cgj kanna uizet uit innét az MarkLukats Kuttiarol.

es az teheneinek az kerezt tetem ere töltuen benne
le mosta, az tsetsekot is megh uonogatta elsben adigh

ki nem botsatta az borinkat az kanna uizet osztan bo uitte
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mit tsinalt az után uele azt nem tugia az után feito sztan

meg az teheneket. Azután ismegh latta hogi égj Asaggal ki

hajtotta az teheneket es mindeniket, megh szurkalta. Azt is

hallotta Halászi Paine szolgaitol
,

hogj ez elmúlt eözcl mikor
kosa Gieörginek segeitettek szántani az Mark Lukats Vdua-
ran halt az eökreökcl es latta hogj ezen Vjhcli matene há-

romszor ieöt az Vdvara es mindenszer az Marha köziben ment.

azt nem tugia mit tsinalt ot-

9) Tano. Vyheli Matene semmit sem tud. egiebet ha-

nem azt latta hogj Szabó peterne egjkor égj egcsz kenier
föliböl ki kerckitet cs égj fazékban tei uolt aban. 2. kés
uolt. ea (biliül be födte az kenier tanierral.

10) Tano. Serogh Matiaene hiti után. azt uallia hogj
Ohepi Dömötör tudomanioa uolt es az fiaira marat Simon
Perencznetol halottá Signiond Andrasnet Vas Gergelnet hal-

lotta hogj tudnak hogi Lazlo Pál Veörös Petcrnenel laknak.
Szabó Peternctöl hallotta hogj arra taneitotta hogj hangja
hatart hozon es hogj forro uizel eötse megh. s. azt

agia az tehenének inia: azt is mondotta bogi ugian azon uiz-

ben tseopentsen az tei köziben is. Niarasdon az Vyheli Ma-
thenc söllieretöl. hogi Vyheli matene itt is el lteztc uala ba-
iolni fiirölui es ki tudatek

, nem mere ösztön it maradnj
hanem el meue hunéi.

11) Tano Horvat Istuanne hiti után. semmit sem tud
tsepi András felöl egiebet, hanem az mint az Ura uallia tsak
azt. hanem azt teszi hoza. hogj ugj monta akkor az Vra.
hogj tsepick azt mondottak . tudom sogor miért icöttel.

Azt is uallia hogj az felesege Chepi Andrasne azt mon-
dotta az Vranak no mint beszel, tálán azt tudod hogj ma is

péntek uagion: nam maid bele hozod temagad magadat.

Az után is megh hogj másodszor oda ment uolna Hor-
vat Istuan . nem talalta othon Chcpieket, hanem kerdette hogj

hol uannak. kire mondotta igen tudom on hol uadnak a ki-

nek houa dolga uagion oda uannak, tudom miért ieöttel de
aban bizoni kedved nem telik, az Simon Ferenczne Szet-
té harmat felöl eöis hallotta, hogj Matias Jakab beszelte uol-

na inasok élt.
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12) Tano. Czompo Matiasne hiti után semmit sem tud.

hallotta, hogj Vörös Potcrneuel laknék Lazlo Fal.

13) Tano. Molnár Ambrusne. hiti után semmit sem tud.

14) Tano. Kouats Matiasne hiti után azt uallia hogj hal-

lotta hogj egiczer reá uallottanak uobn. Vas Gcrgeber(e) és

Simon Fcrencznere. Szakállason laktokban . hogi Lazlo Pal-

neual Kapta uolt Veftrös Petemet az árokban, koczo
Istuantol hallotta.

15) Tano Szabó Ilona, hiti után semmit sem tud. egie-

bet hanem . Kketsen Farkas Petemétl hallotta hogi az b o-

giaj erdn által röpült volna. Mntias Jakab beszelte

Cziilleögli Matiasnak. hogi az huzat, boronaltá uona. Si-

mon Fercncne egiebct sem tud.

16) Tano Kulchar Kata hiti után semmit Bem tud . Lazlo
Pál Veftrös Peterncuel hogi nele laknék hallota. másoktól.

17) Tanú. Szabó Petcme megh esküt semmit sem tud.
egiebct hanem Simon Ferenezne felöl azt mongia hogi az megh
holt bogai- Janosne beszelte egiczcr nekj. bogi 3. tehené-
nek el ueszet uolt az tcie, e« arra taneitottak hogi mikor
süt feic meg estiie es reguel az teheneit es aual
peme tolié ki az kemcnczet os az ki el uette az tehene
hasznút oda megjen Simon Ferenezne ment oda es kotlo lu-

dat kert tfíle Vjhelj Matiasnehoz, azt latta hogj feiercs ga-
net szedet föl es az feiö kannaban tette esarrafeite
az teheneit, latta ezen tano hogi igen poros uolt az kannaban
az tej fölliül, tsudalkozot raita mitl ollian poros, azt mon-
dotta hogj az tehenek kapalliak ;tz port bele. Matias Jakab
igaz hog kou ászt kert tle . mit tsinalt bele azt nem tugia
igaz hogj az eö kemenezeieben uetette, mit tsinalt oszían uclo

azt nem tugia Matias Jakab hogi beszelte it az kúton . Nemet
Ambrusáénak es Tót Jakabnenak . es ezen tanónak . hogj Si-

mon Ferenezne boronalta az búzát. Sz. QieÖrgj nap
estin, az beök alak

18) Tano Lazlo János hiti után semmit sem tud egiebct

hallotta hogi az eötset Lazlo palt szóltak aual hogj Veftrös

Poterneuol laknék, de ö nem latta.

19) Tano. Bödök Janosne azt uallia hogi mindenkor hal-

lotta azt hogi Vas Gergibe tud a kos uolt nolna. azt is
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mongia hogi Simon Ferenczne icöt ide ez tanonak haza-

hoz, immár fogua uolt konkoiine es mondotta hogj anna
az Isten liogj fagina mcgh konkoiine ot az hol uagion. mert
tudom hogj reá uat az szegenj Aniamra igen féltm . Kerdetto

hogj magad felsze . ea retteget magis . Simon Ferenczne . Lazlo

Pál hogj Veörös Peterneuel el. nialuan uagion az egész két

Geler. Szabó Petemet hallotta hogj Konkoiine azt mondotta,

hogj eleget sibolkodik teiböl uaibol. Simon Ferenczne azt

is mondotta, hogj az en Aniam. semmit nem tud egiebct az
tehenek h a s z n a n a L. es azért mongiak tudomanios-
n a k . Vyhelj Matliene felöl azt tugia . hogi uilagtalan koldus
ieöuo Niarasdr.il hozza . . monda hogj az minalnnk az te-

henek haszna felöl igen tudakos uolt egiebet semmit sem tud.

Fcölscö Geler.

20) Tano. Kocho Istuan megh esküt hiti után az uallin

hogj cgikorban uolt az fel Inban talam . 16 . auagj toöb likis

kit ugian megh uesztettek uolt. cs egikor ment Lakra Chepi

András az kúton mert akkor uizet
, kérdette tle mi lölte az

labadat Istuan Vram . en mondám bizonj en nem tudom mi
leölt . de im terdigh mind el likadozot az labam . es monda
hogj hozás tsak meszet cs hints azal megh giogjul. mondám,
hogj ha nem tarthatom raita . monda arra . hogj ha nem tart-

hatod osztán . hiszem uesd el róla . mi kerdenk azt is az ta-

notól . hogj ha tude Chepi András ualami tudomant
monda erre

,
hogj nem tudna Istenért hiszem ha az Attiais

Iliién uolt .az az tudomanj nemzetségrl nemzet-
ségre marad. Sigmond Andrasne felöl azt mongja
ogjkor uolt Sigmond András szolgain Chellc Benedek . hogj

ot kin laktatlak az rétén többen az marhaual . talmi adót az

Aszonia az legenek .... sirat, kiuel megh kente az
teheneket, kit mikor az ... . usiak megh látták uolna. Az
Vrnak panaszt tettének felle az Vrosztan az szolgát tcöruen-

hez tartatta, kire szomszédságból . fogot embereket hittatot, es

ez tanot altatta maga képében . Túrj Vram . megh kérdette

mitsoda sir az . cs hol uette az legeni azt felelte, hogj e neki

az Aszonia atta es azt háttá hogj megh kennie az teheneket

uele . de az legeni neiu tutta mire ualo . Annakutanna be szét-
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tek az bizonisagra cs megh látták az törueni tcuö emberek

.

be hittak ez tanot es azt mondottak hogj mi erre töruent nem

teszünk . lassa ugimond Törj Vram mit tselekeszik . osztan

ugian tsak eben nioinakodek el . azt is monta Túrj Vram

.

hogj am vészén más mint az fattiu tcökctlcn . ugj értette hogj

az Kikos Matias íianak az lábát hogj megh uesztettek is Sig-

mondne adót ualami sirt es aual giogjult megli. Vas gergelne

felöl azt tugia hogj Kanisai Istuannal uolt töruenie es uetet

uolt szemere ualamit
,

mégis sulioseitotta nit az töruenj

.

azt is megh engede nekik az Vr, nem akara hogj az

faluiabol tessék afele hituansagh kj. monduan ueszenck más

miat. Azt is hallotta hogj az mint konkcline nalota hogj

az Lazlo peterne felöl az mint az Simon Ferenez leania

kata . ki most Ferenez .Janosne Gután azt beszeli ette ittis

az faluban hogj az uala alat égj Vyfazokat tart az

másik Annia kiben telén niaron zöld körtuelit tar-

tót, az fazék alat egy Varas bekat tartót, kinek
minden nap, teiet adtak ennj. Azt is mongia bgj Si-

monj Fereneziie migh Szakállason lakotis. adigh ki nem

bocsatta az marhalat ualamigh az tsordat ki nem hajtottak .

es mikor ki hajtotta az marhat, uisza icüteben tsak égj
Vyni fát talaltis azuezan feöl szette az tsorda

niombol . mit tsinalt uele maga tugja. itt is azon szerent

tselekeszik mint szinten, szakállason. Azt is mongia hogy minden

esztendben azt tselekeszi hogy pünkösd estin sz. Giörgj.

estin sz. Philep Jakab cs sz. Lucza Aszoní estin bgj
pemetenek asagjaual ueri meglt az teheneit,
es az Asagal haitattia ki ha maga nem merj az szolga*

iaual liaitatia kj . ez ta . . . . dette az Simon Ferenez szol-

gaiatol . hogj miért .... eszi ezt az Aszoniod. azt mondotta

hogj cn szolga uagiok azt kel tselekednero az mit nekem mond:

de az semmj. hanem elször is siraual keni megh az te-

heneket es azutan pemeteli megh eöket. Azt is raon-

gia hogj egikorbau az leania ment Simon Fercncznehez tüzért

hogy tüzet uct föl. tahat azonnal m 0 g hintette égj kö-

u i t kit a tüzhelcn tartót . ualamiucl . es azt nem tugia miud
mert nem mert hatra nezni . Marton Janosncis tüzet uit ugian

Qnnal. Azt üszögei keserto ky az küls kapuig. Las-
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lo Pál felöl, ugj érti eois, hogj uagion .8. esztendeié miulta

VcörÖ8 Peterneuel lakik Azt is mongia hogj égjezer az szén-

ben feküt ea . 3 tehene uolt megh . kötne . azonban nem alut,

es . 3. Aszonj el ieot es égik mingiarast . égi kannat le tét,

az agas mellet, es mingiarast megh uoniogattak az tsetsit az

teheneknek
,

eszekben nettek hogi nm aluszom és min-
giarast tsak ki tsattananak . az menniere eszemben uettem

.

ugi esmertem. hogj Lazlo Peterne. es Simon Ferenczne
uolt, az harmadikat nem esmerhete meg. Vjhelj Mihalne
fell azt hallotta hogj Szarnaj Istuannot hogj megh
e gettek Niarasdon. attól ualo felteben. kutallot ala.

21) Tano. Horuat Ferencz . hiti után azt uallia . hogj azt

tugia bizonial. hogj Lazlo Pál Veörös Petemehez oda iar.

mert egikor miko(r) az ház elöt ualo tón áltál ieöt uolnaVe-
rös Peterne Lazlo Pál ot uolt az kemenczes kertben es ezen

tano latta
,
ion alua égjüt uetkezni

.

22) Tano Marton János hiti után azt uallia hogj Vas
Gergelne az maga tehene hasznai megh tugia tartanj.

Lazlo Pált is latla hogj mind eyel napal Veörös Peter haza-

hoz jár . miért
,
azt nem tugia . azt is tugia es latta hogj Sí-

pos Mihalnenak az Annia taneitotta Lazlo Pctcrnct, de mire

azt nem tugia az tttz hozókat tugia hogj Lazlo peterne
üszöggel keserte kj. Azt is tugia hogj ez el múlt niaron

Simon Ferencznenel eöszi attak az teiet
,
az eö felesege . es

mikor ide köllöt adni az teiet, es az fblit le akarta ueni.

mingiarast uizel fordult föl . ónnal hazol penigh Simon Fe-

renczne noha ide atta az teiet de ö. túrót niomot es.köpült.

mint lehetet, azt maga tugia de az magaeis oda marat, nem
hogj az öveben uolt uolna . haszna.

(következik egy igen roncsolt levél, melybl csak a k-
vetkezket olvashattam)

azt is tugia hogj oda ieöt ez ta Ferenczné . es

az kapu kzeö fát g fölszedte es az hona
ala tette es . . . . . . . itan az gaszt . semmit nem
sz°l* tta erette monduan komám Aszonj

fát gazt az kapu közeölis f
haragudot. es az falu uegh fel ta

QBZtan az gazt mert nem lat nagj
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tsatimaia uolt osztan . . f hogj bizoni

meg tanéit azcr ha megh tud taneitanj .

Vy hogj Niarasdon reá uallott

23) Tano Veöreös Peter. hiti után ........
elne felöl hallotta hogj tud neu el harmat
szedni mentem Simon Ferencznc A saggni
es P Keit . azt is tugia hogj mind az fai

penigh Iegh utol haitia kj.

(24) Tano. Tót János, hiti után azt uallia

(25) Tano. Horuat Fcrenez szolgaia latta

Veörös Péterhez jár . de nem tugia

(26) Tano hiti után . semmit nem tud . Si ....
haitin ki az tehenet minden nap Lazlo Pál
oda iar VcÖrÖs Peternehez.

27) Tano. Aczel Oergeí. hiti után semmit sem tud. azt
tugia hogj minap bogjan leteken Szabó Jakabne mondotta nekj
hogj eötet, ualami Korpa miat megette Simon Fe-
renezne. azt lattia hogj Lazlo Pál Veörös Péter hazahoz
sokat iar.

28) Tano. Tót Jakab, hiti után somit sem tud . Vas
Gergelnet hallotta hogj eördöngeös egjebet sémit nem tud.

29) Tano. Sipo6 Mibalne semmit sem tud.

30) Tano. Veöreös. Peternc semmit sem tud. azt latta

hogj asagal haitotta ki SimonFerenozn^ az marhat.

Tót Jánosnak nem iutot uolt eszeben. hogj egjezer. 1.

tehen sa . . uet uolt. Simon Ferencznetül . es mikor kett szeg
. . . 1. tikmoniat egeszen talalt bene . . . .

• . . nagiob szitut adót az tikm
eheti mert teák azért tette Istenért

kerte tót Janosnct, h

• * at Ferencíne . hiti után . azt hallotta

ti Ferenczne Vas Gergelneuel az ... .

• * • • * rtanak Szakalloson : azt latta hogj
. . . . gh eölelte Veörös petémét.

• . . . líne hiti után semmit sem tud. egiebet . . .

, . . . t hallotta hogj Simon Ferencz megh
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. . bo .Jakabnet, cs asagal haitía kj az . . .

. . Lazlo Pál Veorös Peternehez.

. . . . Janosno hiti után semmit Bem tud ....
. . . térné üszögei keserj az tüzuiuoket

. . hasznát, mint uette el ugj uallia . . . .

... a : Lazlo Pál . oda iar Veoreös . . . . es egjczer

eÖBze eölefketek. azt is Lazlo Pál az

szekéren feküt es Veörös Peterne el

ment. de ne mit mieltek.

. . . . Simon Ferencz . szolgaia . hiti után

sem tud . hanem Asagal haitotta . . . .

. . . Simon Ferenczne.

. . . . Tót Jakabne hiti után semmit sem tud.

36) Tano. Koczo Istuane hiti után semmit sem tud.

Asagal haitia késén ki az marháit Simon Ferenczne.

(F o 1 y t a t j u k.)


